
Ara, després de llegir una primera vegada el següent fragment de Nietzsche 

 La rebel·lió dels esclaus en la moral comença quan el ressentiment mateix es
torna creador i engendra valors: el ressentiment d'aquells éssers als quals els
està  vedada  la  veritable  reacció,  la  reacció  de l'acció,  i  que es  rescabalen
únicament amb una venjança imaginària. Mentre que tota moral noble neix d'un
sí triomfant dit a si mateix, la moral dels esclaus diu no, ja d'entrada, a un «a
fora», a un «altre», a un «no-jo»; i aquest no és el que constitueix la seva acció
creadora.  Aquesta  inversió  de  la  mirada  que  estableix  valors  —aquest
necessari adreçar-se cap a fora en lloc de tornar-se cap a si mateix— forma
part precisament del ressentiment: per sorgir, la moral dels esclaus necessita
sempre  primer  un  món  oposat  i  extern,  necessita,  parlant  fisiològicament,
estímuls exteriors per a poder actuar en absolut  —la seva acció es, d'arrel,
reacció.
Friedrich Nietzsche. La genealogia de la moral 

subratlli les idees que considera fonamentals:

La rebel·lió dels esclaus en la moral comença quan el  ressentiment mateix es torna
creador i engendra valors: el ressentiment d'aquells éssers als quals els està vedada
la veritable  reacció,  la  reacció de l'acció,  i  que es rescabalen únicament  amb una
venjança imaginària. Mentre que tota moral noble neix d'un sí triomfant dit a si mateix,
la moral dels esclaus diu no, ja d'entrada, a un «a fora», a un «altre», a un «no-jo»; i
aquest no és el que constitueix la seva acció creadora. Aquesta inversió de la mirada
que estableix valors —aquest necessari adreçar-se cap a fora en lloc de tornar-se cap
a si mateix— forma part precisament del ressentiment: per sorgir, la moral dels esclaus
necessita sempre primer un món oposat i  extern, necessita, parlant fisiològicament,
estímuls exteriors per a poder actuar en absolut —la seva acció es, d'arrel, reacció.

La primera pregunta que fan a les PAU és:

Expliqueu breument –al voltant de 40-80 paraules– les idees principals del text i
com hi apareixen relacionades. [2 punts]

Això és el que equival a:
 
Idea principal:

Altres idees que
hi apareixen:

Estructura de 
l’argumentació:

La segona pregunta que fan a les PAU és:

Expliqueu breument -al voltant de 5-15 paraules en cada cas- el significat, en el
text, de les paraules o expressions següents. [1 punt]

“moral dels esclaus”



“Ressentiment”

La tercera pregunta que fan a les PAU és:

Explicar  les  raons de l'autor  a  favor  d'una tesi  bàsica  del  text:  per  explicar
aquestes raons, s'haurà de fer referència als aspectes pertinents de pensament
de l'autor, encara que no siguin explícitament expressats en el text. (3 punts) 

Això és el que equival a:

Quins són els dos conceptes de moral que l’autor contraposa en aquest text?  Feu
referència als aspectes del pensament de Nietzsche que siguin pertinents, encara
que no apareguin explícitament en el text. [3 punts]  

La quarta pregunta que fan a les PAU és:

Comparar o relacionar un concepte o idea del text amb un altre. (2 punts).

Això és el que equival a:

Compareu la idea de moral de Nietzsche amb alguna altra concepció de moral que
es pugui trobar en la història del pensament  [2 punts]

La cinquena pregunta que fan a les PAU és:

Consideració raonada de l’estudiant a favor o en contra d’una tesi (2 punts)

Això és el que equival a:

Esteu d’acord amb la tesi de Mill segons la qual la moral dels esclaus està basada
en el ressentiment? Raoneu la resposta.  [2  punts]


